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Številka 25/2020 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sveti Tomaž 31.12.2020 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
KRONOLOŠKO KAZALO IN REGISTER predpisov ter drugih aktov, objavljenih v 
Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž v letu 2020 
 
 
a ) ODLOKI 
 
ODLOK o  postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveti 
Tomaž 11-26/2020 
ODLOK o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020, 14-29/2020 
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti 
Tomaž (SD OPN ST 1), 17-33/2020 
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti 
Tomaž, 18-34/2020  
ODLOK o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2021, 23-46/2020 
ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž (uradno prečiščeno besedilo  
UPB 1), 23-49/2020 
ODLOK o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž (uradno prečiščeno besedilo UPB 1), 
24-50/2020 
 
 
b) PRAVILNIKI 
 
TEHNIČNI PRAVILNIK gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi in  Sveti Tomaž, 22-45/2020 
 
c ) SKLEPI 
 

SKLEP o določiti cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 2-2/2020 
SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 2-
3/2020 
SKLEP o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020, 3-8/2020 
SKLEP o podrobnejši opredelitvi izjem glede prepovedi gibanja izven občine Svet Tomaž, 4-
8/2020  
SKLEP o podaljšanju roka javnega razpisa za kmetijstvo, 4-9/2020 
SKLEP o podaljšanju roka javnega razpisa za gospodarstvo, 4-10/2020 
SKLEP o imenovanju člana v svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž, 7-16/2020 
SKLEP o imenovanju člana v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož, 7-17/2020 
SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic, 10-24/2020 
SKLEP o imenovanju člana sveta zavoda Glasbena šola Ormož, 10-25/2020 
SKLEP o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020, 15-31/2020 
SKLEP o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021, 19-35/2020 
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SKLEP o določiti cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 20-36/2020 
SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 20-
37/2020 
SKLEP o določitvi cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 20-
38/2020 
SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, 20-39/2020 
SKLEP o podaljšanju veljavnosti in uporabe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž  za programsko obdobje 2015-2020, 20-
40/2020 
SKLEP o podaljšanju veljavnosti in uporabe Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za 
spodbujanje  razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž  za programsko obdobje 2014-
2020, 20-40/2020 
SKLEP o  potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti  občine Sveti Tomaž v letu 
2019, 20-42/2020 
SKLEP o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2021, 21-43/2020 
SKLEP o določitvi cene gospodarske službe ravnanja z odpadki, 22-44/2020 
 
č ) RAZPISI 
 
JAVNI RAZPIS za namen pokroviteljstva v letu 2020, 1-1/2020 
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Sveti Tomaž za leto 2020, 3-6/2020 
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž v 
letu 2020, 3-7/2020 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov na območju občine  
Sveti Tomaž, 5-11/2020 
JAVNI  RAZPIS za sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz sredstev občinskega proračuna za leto 
2020,  5-12/2020 
JAVNI RAZPIS o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih  naprav na območju občine Sveti Tomaž 
za leto 2020, 6-13/2020 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto 2020,  
8-18/2020 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020,   8-20/2020 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih organizacij v letu 2020, 8-20/2020 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje drugih društev v letu 2020, 8-21/2020 
JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem,   9-22/2020 
JAVNI RAZPIS za izbiro in  sofinanciranje izvajanje letnega programa  športa v občini  
Sveti Tomaž v letu 2020, 12-27/2020 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nabave zaščitne opreme iz sredstev iz občinskega proračuna za 
leto 2020, 16-32/2020 
 
d ) DRUGI AKTI 
 
LETNI PROGRAM ŠPORTA v Občini Sveti Tomaž za leto 2020, 2-4/2020 
LETNI PROGRAM KULTURE v Občini Sveti Tomaž za leto 2020, 2-5/2020 
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019, 7-14/2020 
LETNI PROGRAM ŠPORTA v Občini Sveti Tomaž za leto 2020, 7-15/2020 
SOGLASJE k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž za leto 2020/2021, 10-23/2020 
PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, 13-28/2020 
DOPOLNITEV NAČRTA ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž  
v letu 2020, 14-30/2020 
NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 2021, 23-47/2020 
KADROVSKI NAČRT za leto 2021 in 2022, 23-48/2020 


